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 آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية : : أول

 

  : اآلتي  خالل من الجمعية في العضوية  طلبات  التقديم يتم

 . العضوية  طلب استمارة  تعبئة (1

  . الذاتية   السيرة ارفاق  ❖

 .  شخصية صورة  ارفاق  ❖

  .  اإلدارة مجلس  على الطلب  عرض يتم (2

  . العضوية  بقبول  اإلدارة مجلس رئيس  من قرار  يصدر  (3

  : مالحظة : نرجو منكم ارسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية على اليميل التي

 

 

  شروط العضوية:

  :  االتية الجمعية عضو  في  تتوفر  أن يجب

 الجنسية.  سعودي يكون  ان (1

   عمره.  من  عشر  الثامنة  أتم قد يكون  ان (2

.  املعتبرة  االهلية كامل  يكون  ان (3
ً
  شرعا

  اعتباره. إلية  رد  قد يكون  مالم  األمانة أو  بالشرف  مخله جريمة في بإدانة علية  محكوم غير  يكون  ان (4

  السنوي  لالشتراك  األدنى الحد   سدد قد يكون  ان (5
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  فقدان العضوية:

  اآلتية:  الحاالت إحدى  في بالجمعية العضو  يفقد •

  هللا.  سمح ال  الوفاة (1

  كتابي. بطلب الجمعية  من  نسحاب اال (2

   فقد إذا (3
ً
 العضوية.  شروط في الواردة العضوية  شروط من شرطا

  بالجمعية  عمد عن الحق   اذا (4
ً
  االدارة ملجلس ذلك تقدير  ويعود معنوية أو  مادية كانت  سواء جسيمة اضرارا

  على بخطاب إخطار   بعد  للجمعية  املالية السنة  بداية من أشهر(  )ستة ملدة االشتراك  تسديد عن تأخر  إذا (5

 العضوية. بفقدان  اإلدارة مجلس من  قرار  يصدر  لديها املدون   عنوانه

  هبات  أو  تبرعات  أو  اشتراكات  من  للجمعية  دفعه تم ما  استرداد  فقدها بعد او  عضويته مدة أثناء للعضو  يجوز  ال  (6

  ذلك كان  سواء
ً
  أو  نقديا

ً
  والقانونيين. الشرعيين  ورثته  على ذلك ويسري  األسباب  كانت ومهما عينيا

  التزامات العضوية:

  يلتزم عضو الجمعية بما يلي:

 هذا  في عليها املنصوص  بالواجبات والقيام   بالجمعية عضويته  على املترتبة  بااللتزامات الوفاء (1

  للجمعية. الداخلية  واللوائح النظام (2

  اإلدارة.  مجلس  وبقرارات العمومية الجمعية  بقرارات  التقيد (3

  الجمعية  إبالغ (4
ً
  لدينا. املدون   عنوانه على تعديالت من يطرأ  بما كتابة

 

 انتهى ،، 

 

 رئيس اللجنة التنفيذية نائب اعتماد 

 سعاد بنت محمد بن عامر 


